& TRICKS

Start met breien:
De exclusieve patronen van
de moo i st e a l pac a sj a a ls!

			

Wat een tijden...
Een vreselijk virus jaagt ons allemaal ons huis in,
stuurt onze dagdagelijkse activiteiten in de war en
haalt ons weg uit onze sociale kringen.
Onze handen jeuken om bezig te blijven... Waarom
niet die breinaalden nog eens bovenhalen?
Speciaal voor jou geven we voor de allereerste keer
ooit(!) de patronen van onze geliefde LN sjaals vrij.
Je eigen #lnknitsessential maken was nog nooit zo
gemakkelijk.
Ik wens je veel liefde, een goede gezondheid en
moed. Laten we allemaal hopen dat onze helden
van vandaag - de dokters, verpleegkundigen en
alle andere dienstverleners die elke dag moedig de
strijd weer aangaan - dit virus kunnen verslaan.
En wij, laten wij in ons kot blijven en onze eigen
wapens oppakken. Veel breiplezier!
Happy to keep you warm.
LN
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D e zach t s te alpac awol
Welke wol heb je nodig?
Om de allerzachtste alpacasjaal te maken zoals je die bij ons in de flagshipstore of webshop
vindt, heb je bouclé of vitor wol nodig.

Wat is het verschil tussen bouclé en vitor?
Beide wolsoorten zijn superzacht en ideaal om sjaals mee te breien, alleen heeft de bouclé
een ietwat wolliger uitzicht. De bouclé kent ook 2 varianten: de winter en zomerbouclé. Aan de
zomerbouclé hebben we zijde en linnen toegevoegd voor éxtra zachtheid. Ideaal om op je
blote huid te dragen dus! De vitor kenmerkt zich door het feit dat ze wat fijner is dan de bouclé
en minder ‘boucles’ (krulletjes) heeft in haar structuur. Elk bolletje weegt 100g.

W at b e t e k e n t 2 p ly e n 1 p ly ?
Dit geeft aan hoeveel draden er zijn samengenomen op het bolletje. De bolletjes bouclé zijn
“2 ply”, wat betekent dat er 2 draden samen op de bol zitten. Je breit dus telkens met deze 2
draden. 1 ply betekent bijgevolg dat er maar 1 draad op het bolletje gesponnen zit. Dit kom je
vooral tegen bij de bolletjes vitor.

A a n d e s lag !

Proeflapjes!
Voordat je aan je eigenlijke sjaal begint, is het altijd handig om eens een proeflapje te breien.
Zo weet je meteen of je vast of los breit en of je eventueel een andere dikte van breinaald moet
nemen om je sjaal te breien.
1. Neem je bolletje(s) vitor of bouclé en breinaalden van 5mm dikte (2 ply bouclé of neem 3
bolletjes 1 ply vitor samen indien je deze wol verkiest).
2. Zet 20 tot 25 steken op.
3. Brei een aantal rijen, tot je ongeveer een vierkantje hebt.
4. Meet de breedte van je lapje. Op deze manier kan je berekenen hoeveel steken je nodig
hebt om de juiste breedte van elke sjaal te bekomen.
5. Ben je niet tevreden met de structuur van je lapje? Experimenteer dan eens met dikkere of
dunnere breinaalden tot je tevreden bent.
Bijvoorbeeld: Als je 25 steken hebt opgezet en je lapje is 15cm breed, dan weet je dat je 100
steken moet opzetten om tot een sjaal van 60cm breed te komen.
TIP: Bij elk patroon geven we mee hoeveel steken onze dames in Peru opzetten. Zo kan je
vergelijken of jouw aantal steken ongeveer overeen komt met hoeveel zij opzetten. Heb je
(veel) meer steken nodig? Dan brei je vast. Minder? Dan brei je wat losser.

Min i M a ria
Hallo, Mini Maria! De kleinste sjaal van de #lnknitsessentials is
een must-have in je kledingkast! Ze heeft niet alleen het perfecte
formaat om overal mee naartoe te nemen, maar is ook ideaal als
gezelschap tijdens een frisse lentewandeling.

Specificaties
• Breedte: 40cm
• Lengte: 150cm
• Gewicht: 235g

Wat heb je nodig?

• Breinaalden 5mm
• 3 bolletjes (zomer)bouclé (2 ply)
OF
• 3 bolletjes 1 ply vitor, waarbij je met 3 bolletjes tegelijk breit (3
ply)
OF
• 2 bolletjes 2 ply vitor + 1 bolletje 1 ply vitor, waarbij je met 2
bolletjes tegelijk breit (3 ply = 2 ply + 1 ply)

BREIEN MAAR!

• Zet 66 steken op.
• Brei heel de tijd rechts totdat je een lengte van 150cm hebt
bereikt.
• Wat meer uitleg nodig bij steken opzetten en rechts breien? Die
vind je in onze DIY boeken!

LN’s TIP

Wil je graag een mooie egale boord creëren langsheen je sjaal?
Haal dan telkens de eerste steek van je rij af zonder hem te breien.

L on g l u cy
Lang leve Long Lucy! Deze superlange sjaal sla je heerlijk tweemaal
om je hals. Perfect voor de eerste lentedagen of om ‘s avonds op je
terras toch nog even van de buitenlucht te genieten.

Specificaties
• Breedte: 40cm
• Lengte: 200cm
• Gewicht: 300g

Wat heb je nodig?

• Breinaalden 5mm
• 3 bolletjes (zomer)bouclé (2 ply)
OF
• 3 bolletjes 1 ply vitor, waarbij je met 3 bolletjes tegelijk breit (3
ply)
OF
• 2 bolletjes 2 ply vitor + 1 bolletje 1 ply vitor, waarbij je met 2
bolletjes tegelijk breit (3 ply = 2 ply + 1 ply)

BREIEN MAAR!

• Zet 66 steken op.
• Brei heel de tijd rechts totdat je een lengte van 200cm hebt
bereikt.
• Wat meer uitleg nodig bij steken opzetten en rechts breien? Die
vind je in onze DIY boeken!

LN’s TIP

Ben je zot van een bepaalde kleur? Aarzel dan niet om wat extra
bolletjes in te slagen voor een bijpassende muts of een sjaaltje
voor de allerkleinste. De voorraad is beperkt en op = op!

b ig b e rth a
Deze schoonheid is onze favoriete ‘cover-up’ tijdens de lente- en
zomermaanden! Sla haar over je schouders wanneer je een frisse
neus gaat halen, of duffel je er gezellig in tijdens je zalige lees- (of
Netflix)marathon in de zetel.

Specificaties
• Breedte: 60cm
• Lengte: 155cm
• Gewicht: 380g

Wat heb je nodig?

• Breinaalden 5mm
• 4 bolletjes (zomer)bouclé (2 ply)
OF
• 4 bolletjes 1 ply vitor, waarbij je met 3 bolletjes tegelijk breit (3
ply)
OF
• 2 bolletjes 2 ply vitor + 2 bolletjes 1 ply vitor, waarbij je met 2
bolletjes tegelijk breit (3 ply = 2 ply + 1 ply)

BREIEN MAAR!

• Zet 98 steken op.
• Brei heel de tijd rechts totdat je een lengte van 155cm hebt
bereikt.
• Wat meer uitleg nodig bij steken opzetten en rechts breien? Die
vind je in onze DIY boeken!

LN’s TIP

Kies je voor 4 bolletjes 1 ply vitor? Splits het vierde bolletje dan
alvast in 3 aparte bolletjes van ongeveer 33g. Zo heb je voor het
laatste deel van de sjaal alvast 3 strengen bij de hand!

E a sy b re e zy (b e tty )
De prachtige Breezy Betty sjaal wordt eigenlijk gemaakt op de
handbreimachine, maar met de juiste steken kan je de luchtigheid
van deze fantastische sjaal gemakkelijk evenaren.

Specificaties
• Breedte: 70cm
• Lengte: 200cm
• Gewicht: 115g

Wat heb je nodig?
• Breinaalden 4mm
• 2 bolletjes vitor 1 ply

BREIEN MAAR!

• Maak een proeflapje (1 ply) om te berekenen hoeveel steken je
moet opzetten om tot een breedte van 70cm te komen.
• Brei (1 ply) in de boordsteek (1 steek rechts, gevolgd door 1
steek averechts; deze 2 telkens achter elkaar herhalen) totdat je
een lengte van 200cm hebt bereikt.
• Haal telkens de eerste steek van je rij rechts af zonder hem te
breien, om een egale boord te creëren.
• Wat meer uitleg nodig bij steken opzetten, rechts breien en
averechts breien? Die vind je in onze DIY boeken!

LN’s TIP

Wil je eigenlijk gewoon een luchtigere Mini Maria, Long Lucy of
Big Bertha breien? Brei dan heel de tijd rechts! Ben je al wat meer
bedreven in het breien? Probeer dan eens een dikkere boord aan
je Breezy te fabriceren.

In i m in i m a ria
Ook je kiddos kunnen genieten van het beste dat onze zachte alpacawol te bieden heeft! Hou ze zalig warm met hun eigen LN
sjaaltje. Ideaal om aan te doen tijdens het buitenspelen, of wanneer
je samen een frisse neus gaat halen. De Ini Mini Maria komt in 3 maten: newborn, T1 en T2. Dit schattige snoetje hier links draagt T2!

Specificaties

• Breedte: 10cm (NB), 15cm (T1) en 22cm (T2)
• Lengte: 50cm (NB), 62cm (T1) en 92cm (T2)
• Gewicht: 30g (NB), 45g (T1) en 75g (T2)

Wat heb je nodig?

• Breinaalden 5mm
• 1 bolletje (zomer)bouclé (2 ply)
OF
• 1 bolletje 1 ply vitor, dat je eerst opsplitst in 3 (3 ply)

BREIEN MAAR!

• Zet 17 (NB), 25 (T1) of 36 (T2) steken op.
• Brei heel de tijd rechts totdat je de gewenste lengte hebt
bereikt.
• Wat meer uitleg nodig bij steken opzetten en rechts breien? Die
vind je in onze DIY boeken!

LN’s TIP

Wil je een grotere kindersjaal breien? Neem er eentje uit de kast
van je kiddo, meet deze op en bereken met een proeflapje hoe je
tot deze afmetingen kan komen.

